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Resumé  

Denne undersøgelse giver en kritisk analyse af perspektiverne for reform af EU-
samhørighedspolitikken for perioden efter 2013. Undersøgelsen giver på 
grundlag af en litteraturgennemgang og en budgetmæssig modellering en 
vurdering af politikkens styrker og svagheder, de vigtigste reformideer og 
modargumenter, herunder konsekvenserne af forskellige reformforslag.  
Heraf udledes henstillinger med henblik på at oplyse om Europa-Parlamentets 
holdning i forbindelse med de kommende forhandlinger om lovgivningspakken. 
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SAMMENDRAG 
EU's samhørighedspolitik er det vigtigste instrument til at sikre EU's økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed. Den tegner sig for den næststørste andel af EU-budgettet, 
omfatter flere fonde og er afstemt med EU's overordnede vækst- og beskæftigelsesstrategi. 
I den nuværende periode med revision af EU-budgettet og ændring af budgetpolitikken har 
debatten om reformen af samhørighedspolitikken efter 2013 taget kraftigt til. Efter 
offentliggørelsen af den femte samhørighedsrapport i november 2010 og udkastet til de 
finansielle overslag i juni 2011 forventes udkastet til lovpakken for samhørighedspolitikken 
at blive offentliggjort af Kommissionen i oktober 2011 som grundlag for forhandlinger i 
Rådet og Parlamentet.  
I denne forbindelse har det overordnede formål med undersøgelsen været at gennemgå de 
vigtigste visioner og muligheder for reform af samhørighedspolitikken efter 2013 på 
grundlag af en analytisk sammenligning og gennemgang af den seneste forskning og de 
seneste politiske dokumenter. Efter det indledende kapitel om den politiske baggrund for 
en reform fastsætter kapitel 2 målsætningerne, udformningen og metodologien mere 
detaljeret. Formålet med forskningen er, baseret på en "politisk analyse"-tilgang, at 
vurdere fordele og ulemper ved alternative politiske muligheder og at koge de forståelser 
og værdier, der ligger til grund for konkurrerende reformvisioner, ned. Metodologien 
bygger på en litteraturgennemgang og budgetmæssige modellering.  
I kapitel 3 udvikles en konceptuel ramme for at sammenligne forskellige diskurser og 
visioner om samhørighedspolitikkens udformning og fremtid. Den begynder med at 
kontrastere en omfordelingsdiskurs, som afviser politikken som en simpel 
budgetoverførselsmekanisme, med en stadig mere fremtrædende plads-baseret vision, der 
skildrer politikken som en integreret og territorialt fokuseret udviklingspolitik. Debatten om 
reform af samhørighedspolitikken er derefter placeret i en bredere Europa 2020-
sammenhæng, der indgår i de dobbelte og ofte modsatrettede visioner om territoriale 
kontra sektorspecifikke tilgange på den ene side og centraliseret kontra decentral styring 
på den anden side. Europa-Parlamentets formelle og uformelle bidrag til debatten om 
budgetreform og politisk reform efter 2013 viser tydeligt, at det deler 
samhørighedspolitikkens plads-baserede, territorialt integrerede vision, som er centralt 
placeret i EU's overordnede dagsorden for Europa 2020. Endvidere er det fortsat fast 
tilhænger af en stærk samhørighedspolitik med tilstrækkelige ressourcer. Som det er nu, 
bør Europa-Parlamentet som fuld medlovgiver sammen med Ministerrådet om de 
lovgivningsmæssige rammer ikke begrænses i udformningen af en klar og ambitiøs vision 
for samhørighedspolitikken.  
Fremtidige støtteberettigelses- og tildelingsscenarier i forbindelse med EU's 
samhørighedspolitik er præsenteret i kapitel 4 på grundlag af de seneste statistiske 
oplysninger. Disse afslører et nyt "politisk landskab", som dels skyldes en regional 
økonomisk vækst og dels brugen af EU 27-gennemsnit, hvilket tilsammen medfører en 
betydelig nedsættelse af konvergensregionernes dækning. I særdeleshed vil den regionale 
vækst medføre, at flere tyske og spanske regioner vil miste deres konvergensstatus i lighed 
med hovedstadsregionerne i Polen og Rumænien. Indførelsen af en ny definition på 
udfasningsområde vil også ændre interventionsmønstret og dermed skabe en kategori af 
støtteberettiget område, der dækker over 11 procent af EU 15-befolkningen. Samlet set 
tyder forslagene til budgettet for 2020 på et beskedent fald i samhørighedspolitikkens 
budget. Dette skyldes hovedsageligt en reduktion i konvergensudgifterne, selvom 
udgifterne pr. indbygger til konvergens ville stige en smule; udgifterne til regional 
konkurrenceevne og beskæftigelse ville stige markant både i absolutte tal og pr. indbygger, 
og udgifterne til udfasningsområder ville stige med halvdelen. Finansiel udjævning vil spille 
en central rolle ved fastlæggelsen af de finansielle tildelinger, især for de mindst velstående 
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medlemsstater. For disse lande er det foreslåede loft væsentligt lavere, end det var i 2007-
13. 
I kapitel 5 gennemgås målene for samhørighedspolitikken, herunder den nye 
traktatforpligtelse til territorial samhørighed og forholdet til Europa 2020. Heri understreges 
den mangesidede karakter af samhørighedspolitikkens mål, hvilket har ført til kritik af 
forplumring og forvirring af målene. Kommissionen har ikke foreslået væsentlige ændringer 
i de overordnede målsætninger eller tilbudt yderligere begrebsmæssig præcision om sagen. 
Tilføjelsen af en territorial dimension i overensstemmelse med det nye traktatengagement 
anerkendes, men hovedbudskabet er, at en tilnærmelse til Europa 2020-målene er 
nødvendig, hvilket skaber ængstelse blandt nogle medlemsstater og politiske interessenter 
om, at de traditionelle samhørighedsmål undermineres. Dette understreger behovet for at 
operationalisere de politiske mål med henblik på at klarlægge den præcise betydning samt 
de konsekvenser og afvejninger, der er involveret i forfølgelsen af de politiske mål. 
Den territoriale dimension er behandlet i kapitel 6. Den understreger 
samhørighedspolitikkens tilpasningsevne til EU-territoriernes specifikke behov og 
kendetegn som et vigtigt aktiv, som kunne styrkes ved at formalisere territorial 
samhørighed som et mål i traktaten. Kommissionen foreslår at styrke dagsordenen for 
byerne, opfordre til funktionelle geografier, støtte områder med specifikke geografiske eller 
demografiske problemer og forbedre den strategiske tilpasning mellem tværnationalt 
samarbejde og makroregionale strategier. Ikke overraskende er der modstand mod nogle 
af de mere præskriptive elementer. Dog kunne den territoriale dimension drage fordel af en 
større strategisk styring på EU-plan, der potentielt trækker på den nyligt aftalte territoriale 
dagsorden for 2020, for at tydeliggøre og styrke samhørighedspolitikkens fremtidige 
territoriale prioriteter. En mere strategisk fokuseret tilgang til den territoriale dimension i 
samarbejdspolitikken skal også være en prioritet, herunder en større fokus på prioriteter og 
projekter af ægte tværnational og grænseoverskridende relevans, der søger større 
sammenhæng med det almindelige, eksterne grænseoverskridende samarbejde og 
makroregionale strategier samt forenklingen af de administrative krav. 
 

Under overskriften strategisk sammenhæng og programmering lægges fokus i kapitel 
7 på forslagene til en ny planlægningsramme og tematisk koncentration. Dette omfatter 
indførelse af en fælles strategisk ramme på EU-plan, mere bindende nationale 
partnerskabskontrakter og større tematisk koncentration om Europa 2020-prioriteter. Der 
er bred støtte til etablering af en fælles strategisk ramme, selv om det stadig er uvist, 
hvordan den vil behandle den territoriale dimension, som er kernen i 
samhørighedspolitikken. Hertil kommer, at for at øge ejerskabet af dokumentet er der 
behov for en politisk diskussion om rammerne ved at inddrage Ministerrådet og Europa-
Parlamentet i godkendelsesprocessen. En central udfordring i forbindelse med indførelsen 
af bindende partnerskabskontrakter er stigningen i de administrative byrder og 
omkostninger. Mens der er bred enighed om behovet for tematisk koncentration, er der 
ikke enighed blandt medlemsstaterne om, hvordan den skal omsættes til praksis. Hvis 
fælles mål og bindende og resultatorienteret mål for hver medlemsstat er aftalt i 
partnerskabskontrakter, er der god grund til at være fleksibel med hensyn til, hvordan man 
opnår de mål, og til interventionernes policy-mix. Det er også nødvendigt at sikre, at 
tematisk koncentration ikke begrænser tilvejebringelsen af integreret politik på flere 
territoriale niveauer. 
I kapitel 8 gennemgås de nye ideer om betingelser og incitamenter som del af den 
resultatorienterede dagsorden og udviklingen af bredere økonomiske styring i EU. For at 
imødegå kritikken om samhørighedspolitikkens effektivitet og sikre, at den giver målbare 
og synlige resultater og virkninger, foreslår Kommissionen at indføre forudgående, 
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strukturelle, resultatorienterede og makroøkonomiske betingelser. Om end de fleste 
medlemsstater har været tilbageholdende i denne sag, fortjener Kommissionens forslag 
seriøs overvejelse, hvis den løbende kritik af de politiske resultater skal imødegås, og 
politikken skal placeres på en mere bæredygtig vej med øget legitimitet mellem EU-
institutionerne og borgerne. Hertil kommer, at analysen af den politiske følsomhed og 
gennemgangen af de eksisterende undersøgelser tyder på, at en styrkelse af betingelser og 
incitamenter kunne være mulig, især af den forudgående slags. 
Yderligere forudsætninger for en resultatbaseret model er effektiv overvågning, 
evaluering og kapacitet til at levere. Som gennemgået i kapitel 9 tilsigter 
Kommissionens forslag om overvågning og evaluering klarere målsætninger og mål for 
programmet på planlægningsstadiet, mere robust og nøjagtig rapportering, obligatorisk 
evaluering af planer og større fokus på evaluering af virkningerne. Forslagene bygger på 
tidligere erfaringer og er i tråd med anbefalingerne fra forskellige undersøgelser, men der 
er bekymring blandt medlemsstaterne om, at de ekstra forpligtelser ville indebære mindre 
fleksibilitet og yderligere byrder inden for administration og rapportering. Et kritisk 
spørgsmål, der skal løses, er, hvordan man kan styrke Europa-Parlamentets rolle i den 
strategiske debat om effektiviteten af samhørighedspolitikken, navnlig gennem stærkere 
interinstitutionel dialog med Kommissionen og Rådet om samhørighedspolitikkens 
resultater og præstationer. For at understøtte den strategiske debat skal de 
gennemførelsesoplysninger, som Europa-Parlamentet (og andre interessenter) har adgang 
til for at holde politikerne til ansvar, styrkes. En øjeblikkelig foranstaltning ville være at 
kræve, at alle programmets gennemførelsesoplysninger, evalueringer, årlige rapporter om 
gennemførelsen og lukningsrapporter gøres offentligt tilgængelige på internettet, så snart 
de er tilgængelige/godkendt. Et andet spørgsmål, som forbliver relativt forsømt i 
Kommissionens forslag er behovet for en tilsvarende stigning i den administrative og 
tekniske kapacitet til at udforme, overvåge og evaluere programmer, både i 
medlemsstaterne og i Kommissionen. 
Kapitel 10 beskæftiger sig med sikkerhedsmodellen med delt forvaltning. 
Vidtrækkende ændringer til arkitekturen foreslås som led i revisionen af finansforordningen, 
hvorved modellen for den nuværende fælles landbrugspolitik hovedsagelig overføres til 
samhørighedspolitikken gennem årlig akkreditering, årlig regnskabsafslutning og 
rapportering, rullende lukning af programmer og uafhængig vurdering. I lyset af stærk 
modstand fra medlemsstaterne og tvivlsomme fordele, i hvert fald på kort sigt, er der 
stærke argumenter for at sikre kontinuiteten i de eksisterende forvaltnings- og 
kontrolsystemer eller i det mindste finde en måde, hvorpå finansforordningens forslag kan 
forenes med de nuværende ordninger. Et mere presserende problem er at forenkle den 
finansielle forvaltnings-, revisions- og kontrolbyrde på programmets forvaltningsorganer og 
modtagere, samtidig med at der opretholdes en høj standard for finansiel kontrol. 
Proportionalitet skal være en del af løsningen og bør i højere grad være afhængig af 
nationale systemer, når de har vist sig at være effektive. Udvidelsen af forenklede 
refusionsprocedurer for generalomkostninger, såsom standardenhedsomkostninger og 
engangsbeløb, kan være gavnlig, men yderligere afklaring og vurdering af den nuværende 
anvendelse af forenklede omkostninger er nødvendig.  
Det stadig mere fremtrædende tema merværdi gennemgås i kapitel 11 og fortolkes ofte 
på en bred måde, der ikke kun omfatter udviklingens konsekvenser, men også 
indvirkningen på administration, læring og synlighed samt afsmitning på de indenlandske 
systemer og de relaterede forbedringer på innovations- og effektiviseringsområdet. Ud over 
de forslag, der blev gennemgået i de tidligere kapitler, relaterer andre reformforslag 
vedrørende merværdi sig til nye finansielle instrumenter, finansiel additionalitet, 
medfinansiering og partnerskabsprincippet.  
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Værdien af andre finansielle instrumenter end tilskud er velkendt, men 
medlemsstaterne ønsker ikke at se deres råderum for brugen af direkte tilskud reduceret, 
og der er et behov for enklere, klarere og mere fleksible regler om anvendelse af sådanne 
instrumenter. Kommissionens forslag om additionalitet har til formål at forenkle 
rapportering og fjerne uoverensstemmelser i rapportering om økonomisk styring, men 
spørgsmålet er stadig, hvordan man kan sikre, at samhørighedspolitikkens udgifter reelt 
udgør et supplement til de nationale udgifter til regional udvikling. Spørgsmålet om politisk 
additionalitet i forhold til væsentligt politisk indhold eller proces har fået langt mindre 
opmærksomhed. Der er stærke argumenter for at tildele en lille andel af ressourcerne til 
Kommissionen, for at den påtager sig en større lederrolle, og en meget fastere forpligtelse 
til politisk merværdi bør være påkrævet i programdokumenter og efterfølgende 
vurderinger. En mere fleksibel frigørelsesregel vil også bidrage til politisk merværdi. Endelig 
kunne partnerskabsprincippet blive styrket ved at inkludere mere præcise og 
kontrollerbare lovkrav, ved at der indføres en blød lovgivningstilgang, og ved at der i højere 
grad gøres brug af teknisk bistand til partnerskabsarbejde. Imidlertid har Kommissionen 
ikke fremsat nogen specifikke forslag, og disse ideer vil sandsynligvis blive mødt med 
modstand fra medlemsstaterne.  
Et afsluttende kapitel samler konklusionerne af undersøgelsen og giver 
politikhenstillinger for at informere om Europa-Parlamentets holdning.  

 Politisk struktur: En sammenhængende politisk strategi skal udformes til 
overgangskategorien i betragtning af den forskelligartede blanding af regioner, der 
dækkes, og deres forskellige regionale vækstudviklinger.  

 Mål: Forpligtelsen til en mere effektiv og resultatorienteret samhørighedspolitik 
kræver operationalisering af politikken for at klarlægge den præcise betydning samt 
de konsekvenser og afvejninger, der er involveret i forfølgelsen af målene.  

 Samarbejdets territoriale dimension bør styrkes ved: at fokusere på prioriteter og 
projekter af ægte tværnationale og grænseoverskridende relevans på grundlag af 
sunde territoriale analyser for at opnå indflydelse; at forenkle de administrative 
krav; at sikre større sammenhæng med det almindelige, eksterne 
grænseoverskridende samarbejde og makroregionale strategier; at kræve, at de 
deltagende medlemsstater fastlægger støttende politiske rammer for at vise, at EU-
programmet er en del af en bredere strategi for grænseoverskridende eller 
tværnationalt samarbejde; og at gøre det muligt for eller tilskynde villige 
medlemsstater til at bruge ressourcer på at gennemføre forskellige typer af lokalt 
tilpassede tiltag. Mere generelt ville den territoriale dimension i alle dens 
afskygninger drage fordel af en større strategisk styring fra EU. Det potentielle 
bidrag fra ESPON til at udforme og levere politikker bør udnyttes bedre.  

 Strategisk sammenhæng og programmering: For at øge ejerskabet af den 
fælles strategiske ramme er der behov for en politisk diskussion om rammerne ved 
at inddrage Ministerrådet og Europa-Parlamentet i godkendelsesprocessen. Hvis 
fælles mål og bindende og resultatorienteret mål for hver medlemsstat er aftalt i 
partnerskabskontrakter, er der god grund til at være fleksibel med hensyn til 
gennemførelsen, dvs. hvordan man opnår målene, og til interventionernes policy-
mix. Det er nødvendigt at sikre, at tematisk koncentration ikke begrænser 
tilvejebringelsen af integreret politik på flere territoriale niveauer. 

 Resultatforvaltning: Betingelser og incitamenter bør vurderes på grundlag af, om 
de: fokuserer på at forbedre effektiviteten i samhørighedspolitikken; har en direkte 
tilknytning til samhørighedspolitikkens investeringer; er åbne over for de politiske 
beslutningstageres påvirkning; er begrænsede i antal; overholder 
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subsidiaritetsprincippet; og er baseret på en fælles aftale mellem medlemsstaterne 
og Kommissionen. 

 Overvågning, evaluering og kapacitet: Parlamentets rolle i den strategiske debat 
om effektiviteten af samhørighedspolitikken bør styrkes, navnlig gennem stærkere 
interinstitutionel dialog med Kommissionen og Rådet om samhørighedspolitikkens 
resultater og præstationer. Alle programmets gennemførelsesoplysninger, 
evalueringer, årlige rapporter om gennemførelsen og lukningsrapporter bør gøres 
offentligt tilgængelige online, så snart de er tilgængelige/godkendt. Mere støtte er 
nødvendig for den administrative og tekniske kapacitet til at udforme, overvåge og 
evaluere programmer, både i medlemsstaterne og i Kommissionen. 

 Delt forvaltning: Der er stærke argumenter for at sikre kontinuiteten i de 
eksisterende forvaltnings- og kontrolsystemer eller i det mindste finde en måde, 
hvorpå finansforordningens forslag kan forenes med de nuværende ordninger. Et 
presserende problem er at forenkle den finansielle forvaltnings-, revisions- og 
kontrolbyrde på programmets forvaltningsorganer og modtagere.  

 Merværdi: Der er et behov for enklere, klarere og mere fleksible regler om 
anvendelse af finansielle instrumenter fra begyndelsen af næste periode. Fra et 
økonomisk perspektiv eller set ud fra udgifternes merværdi er spørgsmålet stadig, 
hvordan man kan sikre, at samhørighedspolitikkens udgifter reelt udgør et 
supplement til de nationale udgifter til regional udvikling. For at støtte den politiske 
additionalitet er der stærke argumenter for at tildele en lille andel af ressourcerne til 
Kommissionen, for at den påtager sig en større lederrolle. En meget fastere 
forpligtelse til politisk merværdi bør være påkrævet, især i programdokumenter og 
efterfølgende vurderinger. En mere fleksibel frigørelsesregel kunne bidrage til 
innovation og eksperimentering. 

 


